
التفسري ألنه قال: أثناء فائدة ذكر األمر بالكتابة بعد النهي عن االمتناع من الكتابة؛ ما هي الفائدة ؟ ذكرنا يف 

)) ذكرنا أن هذا له فائدة يعين ليست املسألة تكرارا كما يظن بعض فليكتب )) مث قال: (( كاتب  وال يأب (( 

  الناس؛ نعم؟

  تأكيد :الطالب

  ال، تأكيد ال.: الشيخ 

  : املبادرةالطالب

ائتوا العصر جييئوا العصر يقول  )) قد يقول: ما أىب عليه ولكن وال يأب كاتبنعم املبادرة؛ ألن قوله: ((  :الشيخ

)) فنستفيد من األمر هنا الفورية واملبادرة؛ إذا نأخذ  فليكتب. وقال: ((  ائتوا بكرة بكرة يقول بعد بكرة وهكذا

  )) .  فليكتبلكاتب إىل الكتابة بدون مماطلة؛ لقوله: (( من ذلك فائدة وهي: مبادرة ا

وليملل الذي عليه الحق وليتق اهللا ربه وال يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق  مث قال اهللا تعاىل: ((

  )). سفيها أو ضعيفا أو ال يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل

         الرجوع يف مقدار الدين إىل من عليه الدين ال إىل الدائن؛ الدليل ؟  أن  يؤخذ من هذه اجلملة من اآلية

الذي رمبا إذا أملل )) ألن لو أملى الذي له احلق رمبا يزيد . لكن إن قال قائل: و  الذي عليه الحق لوليمل ((

  عليه احلق رمبا ينقص ؟

  ألن صاحب احلق موجود: الطالب 

وذاك أيضا يقول صاحب احلق موجود ؛ نعم؟ واآلن يعين لو قال قائل: إذا أملى الذي له احلق وقلتم إنه : الشيخ 

له صاحب احلق: ال احلق   ألنه رمبا يزيد؛ نقول الذي عليه احلق رمبا ينقص ؟ طيب إذا نقص قال ميلي ال ميلي أن

  يا أخ ؟قال الذي عليه احلق: ال هذه زيادة نعم؟ نعم  ذاك إذا زادكذا؛ و 

  ...:الطالب

  ما يهمه؛ نعم؟ لدائن طماعاإذا صار ا: الشيخ 

  ألن األصل براءة الذمة :الطالب

صح نعم؛ ألن األصل هذا كما ذكرناكم يف أثناء الشرح، األصل براءة الذمة والقول قول من عليه : الشيخ 

  الدين؛ هذا وجه الرتجيح الذي عليه احلق .

عليه ن عليه احلق ال يكتب وإمنا يكتب كاتب بني الطرفني؛ ألنه جعل على الذي ومن فوائد اآلية الكرمية: أن م

صحت كتابته إال أنه ال يؤخذ من هذه اآلية؛  احلق جعل وظيفته اإلمالء، جعل وظيفته اإلمالء؛ لكن لو كتب



ولو على  يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء هللا يؤخذ من أدلة أخرى، مثل قوله تعاىل: ((

   )) وكتابة اإلنسان على نفسه إقرار؛ وإقرار اإلنسان على نفسه مقبول  أنفسكم

وليتق اهللا  وجل على من عليه احلق وأن يتحرى العدل؛ لقوله: (( ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب تقوى اهللا عز

  )) . ربه

))  اهللا فيه التحذير؛ ألنه هنا قال: ((ومن فوائدها أيضا: أنه ينبغي يف مقام التحذير أن يذكر كل ما يكون 

تقوى عبادة؛ ألن األلوهية ال)) يذكر مقام الربوبية؛ ففي مقام األلوهية يتخذ  ربه فيذكر اإلنسان مقام اإللوهية؛ ((

وجل  )) ألن الرب عز ربه هي توحيد العبادة؛ ويف مقام اخلوف من االنتقام يكون مشهده الربوبية؛ لقوله: ((

   متصرف .خالق مالك 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه حيرم من عليه الدين أن يبخس منه شيئا، ال كمية وال نوعا وال صفة؛ الكمية بأن 

بدل سكري مثال هذا  رغش بأن يقول مثال يف التمر يقول يقول عشرة بدل مخسة عشر؛ النوع بأن يقول مثال ال

  )) . وال يبخس منه شيئا نوع؛ الصفة بأن يقول رديء بدل جيد؛ كل هذا يؤخذ من قوله: ((

فإن كان الحق عليه سفيها أو  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الويل يقوم مقام املوىل عليه يف اإلمالء؛ لقوله: ((

  )).ضعيفا أو ال يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل 

ومن فوائده اآلية الكرمية: أن أسباب القصور ثالثة: السفه، والضعف، وعدم االستطاعة؛ السفه أن ال حيسن 

التصرف إذا أراد أن ميلي قال: اكتب يف ذميت لفالن عشرة آالف؛ فقال له الدائن: عشرة آالف أنت رجل كرمي 

سفيه وإال غري سفيه ؟ سفيه ال حيسن مشكلة اجعل عشرين ألف؛ هذا  ها عشرين ألف؟ قال: ما يفوطيب اجعل

ال يستطيع أن  أن يكون هو الذي ميلي؛ ضعيف يشمل الصغري وانون؛ الصغري وانون ما ميكن ميلي؛ طيب ((

يف هذه األحوال مقام املوىل عليه.      الويل أو ما أشبه ذلك؛ فهذه األسباب هي اليت يقوم  س)) لإلعياء أو خر يمل 

  لنا من هو الويل؟ نعم؛ طيب إذا ما حاجة للذكر. أظن سبق

)) وهذا  فليملل وليه من فوائد اآلية الكرمية: قبول قول الويل فيما يقر به على مواله؛ من أين يؤخذ؟ من قوله:((

 يدل على أنه يقبل قوله على مواله ال يف البيع وال يف الشراء وال يف التعجيل وال يف الرهن وال يف الدين وال يف

  غريه؛ الويل مقبول قوله على مواله .

))؛ فال يبخس من له احلق وال  بالعدل عاة العدل على الويل؛ لقوله: ((ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب مرا

    درسني يبخس من عليه احلق، ممن هو موىل عليه ؛ دخل وقت السؤال ؟ ما فيها سؤال؟ طيب .

  ؟نقول األصل الرباءة  بالنسبة له احلق...))  عليه الحققوله تعاىل: (( : الطالب



   رباءة .الال ألن الذي له احلق مدعي؛ وذاك مدعى عليه؛ هذا يدعي الثبوت وهذا يدعي النفي واألصل : الشيخ

)) إنه البد حضور الرجلني الذي له احلق والذي عليه  وليكتب بينكم شيخ ؟ يؤخذ من قوله تعاىل: ((: الطالب

  ؟ باملراسلة ميكن احلق يف الس وال

ة إال بوجودمها أي ي)) وال تنعقد البين بينكم طيب يؤخذ هذا، حضور كل من الدائن واملدين؛ لقوله: ((: الشيخ

  نعم تضاف هذه إىل ما سبق .

  ؟ اشرتاط جعل أو مالهل يؤخذ من هذه اآلية عدم جواز أخذ األجرة من الطرفني : الطالب

  ؟علاتب يقول أنا ما أكتب إال باجلهذا السؤال ؟ يعين الك ويش تقولون :الشيخ

  تفصيلفيه : الطالب

  ما هو التفصيل؟ :الشيخ

  طلب األجرةفال جيوز له  الدولة يعين إذا كان له راتب من : الطالب

فله الطلب نعم؟  يعين إذا كان له راتب من بيت املال فال جيوز له طلب األجرة، كذا؟ طيب وإال؟ وإال :الشيخ

طيب لكن إذا قال: أنا ال أريد عوضا عن عملي؛ لكن عن القلم والدواة واألوراق؛ نقول له ذلك؟ له ذلك إال 

  إذا كان مؤمنا من قبل الدولة .

 باألمانةوالذي له احلق متصف  باألمانة يبخس الناس حقوقهمغري متصف  إذا كان الذي عليه احلق :الطالب

  ميلي؟الذي ن فم

بعشرين مثال ال؛ ميلي من عليه احلق؛ ويف هذه احلال لو جحد صاحب احلق يطالب؛ أليش؟ إذا أملى  :الشيخ

  نعم أمحد ؟ نعم ؟ والواجب عليه ثالثون قال: قف الواجب ثالثون.

  ؟...:الطالب

   أي نعم من باب التوكيد .: الشيخ 

  إذا حيسن التصرف فهل هو ميلي ويقوم بدوره ؟ املميز الصغرييقبل  : الالطالب

  ميكن تصرفه فيهيف ما  ما يقبل إال ما ال: الشيخ

  تقبل عبادته العبادات: يف باب الطالب

   .  وجل، املعامالت بينه وبني الناس والصغري قد خيدع أي نعم ال، العبادات بينه وبني اهللا عز: الشيخ

  ؟مطلقا يقبليل على املوىل إقرار الو : الطالب

  اتوالياليف كل : الشيخ



  مثال إنسان عليه دين وعقد وتويف بعد ذلك أقام القاضي شخصا وليا :الطالب

  على أي شيء؟ على مال املتوىف ؟: الشيخ

  قد يكون ال يعلم  فلما سأله القاضي عن هذا قال نعم  القصر على: الطالب

  : ليه ؟الشيخ

  ...:الطالب

موجودا قبل أن يكون وليا على هؤالء ما له حق التصرف فيه، ألنه قبل واليته أي إذا كان هذا السبب : الشيخ

     أيضا. صارنعم؛ ألن هذا قبل واليته، ثبوت احلق على امليت قبل أن يتوىل هذا وقبل أن يكون احلق للق

  أو املكان ؟ ة هنا املقصود به  السي)) هل البين وليكتب بينكم كاتب قوله تعاىل: (( :الطالب

أي نعم؛ وهلذا ذكرنا أثناء التفسري أن بعض العلماء قال ينبغي أن يكون الكاتب بينهما واحد على : الشيخ

  ورائه الثاين منر، وال خيلي واحد على اليمني و اليمني واحد على اليسا

  ؟...:الطالب

بينية بينية املعاملة، األصل بينية املعاملة لكن ال بأس أن نقول أيضا بينية ال، واألصل هذا هو األحسن :الشيخ

  املكان ألن ذلك أقرب إىل مساع اجلميع على حد سواء، ولئال ينكسر خاطر اآلخر الذي أبعد .

  ؟...:الطالب

  : البأس مايف مانع الشيخ

  يكن كاتبا إال الذي يقرأ كتابته  . . .؟ ال :الطالب

  فائدة من هذه؟ ويش ال: الشيخ

  ممكن .. . :الطالب

الظاهر الذي ما يعرف ما يلزمه لكن كأنه يعين ميكن بالتأمل أو أحد يعرف أيضا بعض  ...وأنا ما أدري؛: الشيخ

  اخلطوط إذا مارسها اإلنسان عرفها وغريه ال يعرفها رمبا؛ على كل حال هو خري من عدمه .

  ؟...:الطالب

  ال ال، تعترب فرق ما هي مستقلة .: الشيخ

  بسم اهللا الرمحن الرحيم؛ احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني.

 شروطمن  ضمنه) أخذناها أظن ؟ وبينا أن ما ت) واستشهدوا شهيدين من رجالكم قال اهللا تبارك وتعاىل: ((

  طيب شهادة الكافر عند الضرورة؛ ما ذكرناها. الشاهدين؛ وأظن أننا استثنينا من اشرتاط اإلميان



   .ياولد)) تفاضل األعمال حىت يف املعامالت  ذلكم أقسط عند اهللا قوله: (( 

ي ليس ويستفاد من اآلية الكرمية: أن الشهادات تتفاوت؛ فمنها القيم ومنها األقوم؛ ومنها ما ليس بقيم؛ فالذ

؛ والقيم هو الذي صار فيه أدىن الواجب واألقوم ما كان أكمل من ذلك؛  بقيم هو الذي مل تتم فيه الشروط

؛ إذا قيل مثال القيم؟ نقول مثل الشاهد وميني؛ الشاهد واليمني كاف لكن )) وأقوم للشهادة بدليل قوله: ((

واب من الشاهد الواحد؛ وألن الشاهدين ال شاهدان، أليس كذلك؟ ألن الشاهدين أقرب إىل الصال هأقوم من

  حيتاج معهما إىل ميني املدعي؛ فكانت شهادة شاهدين أقوم للشهادة .

   وأدنى أن ال  تياب وشك؛ لقوله: ((ر فيه اله ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ينبغي لإلنسان أن يتجنب كل ما 

  )) . ترتابوا

  اإلسالمي يريد من معتنقيه أن يكونوا دائما على اطمئنان وسكون .ويتفرع على هذه الفائدة: أن الدين 

قلق الفكري أو النفسي؛ ألن االرتياب يوجب قلق الويتفرع أيضا منه: أن دين اإلسالم حيارب ما يكون فيه 

  )) يعين أقرب لعدم ارتيابكم . وأدنى أن ال ترتابوا اإلنسان واضطرابه؛ وهلذا قال هنا: ((

أيضا: أنه ينبغي لإلنسان إذا وقع يف حمل قد يسرتاب منه أن ينفي عن نفسه ذلك؛ وهلذا ملا  ويتفرع على ذلك

نصاريني الذين أقبال وكانت معه صفية بنت حيي إحدى أمهات األرجلني الرأى النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ن آدم جمرى الدم وأنه ) وأخربمها أن الشيطان جيري من اب على رسلكما إنها صفية بنت حيي املؤمنني قال: (

) ال  رحم اهللا امرئ كف الغيبة عن نفسه يف قلوما شرا؛ ورمبا يؤيد هذا األثر املشهور: ( ذفخاف أن يق

تقل: إن الناس حيسنون الظن يب، ولن يرتابوا يف أمري؛ ال ، ال تقل هكذا؛ ألن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى 

ا أنت منه بريء ـ واحلمد هللا ـ ما يضر نعم؟؛ من أين نأخذها ؟ من قوله: ال يزال الناس حىت يتهموك مبالدم رمبا 

   )). وأدنى أن ال ترتابوا ((

  )) .ليس عليكم جناح أال تكتبوها . . إال أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم ف مث قال: ((

)) وهو كذلك؛  تكون تجارة حاضرةإال أن  يستفاد من هذه اجلملة من اآلية الكرمية: جواز التجارة؛ لقوله: ((

ولكن هذا اإلطالق مقيد بالشروط اليت دلت عليه النصوص؛ فلو اجتر اإلنسان بأمر حمرم فهل جيوز؟ ال؛ من أين 

  نصوص أخرىالنعرف ذلك؟ من 

    إال أن تكون  لو أراد اإلنسان يريد التجارة والربح قلنا: هذا حرام من نصوص أخرى؛ إذا هذا املطلق (( 

  صحيح؟ وقويل ووصفي إياه مطلق أو هذا العام ؟ ي)) أيش؟ مقيد ؛ أنا أقول اآلن هذا املطلق هل كالم جارةت

   ...: عام الطالب



ألن التجارة نكرة يف سياق اإلثبات، والنكرة  ما عشان االستثناء ؛ نعم الصواب مطلق، الصواب مطلق؛:  الشيخ

يف سياق اإلثبات لإلطالق ال للعموم؛ النكرة للعموم إذا كانت يف سياق أيش؟ النفي أو النهي أو الشرط أو 

االستفهام اإلنكاري؛ أما هنا فهي يف سياق اإلثبات؛ لكن نقول هذا املطلق مقيد مباذا؟ بالنصوص الدالة على أن 

  فيها من شروط . التجارة البد

  يستفاد من هذا: أن التجارة نوعان: جتارة حاضرة وجتارة غائبة.

)) األصل فيه أن يكون قيدا، أن يكون  حاضرة بالغائبة؟ اجلواب نعم؛ ألن األصل يف قوله: (( جتارالافهل جيوز  

قيد؛ فيفيد أن التجارة إما حاضرة تدار بيننا وإما غائبة؛ والغائبة إما بدين مؤجل وإما غري املقيدا والقيد خيرج غري 

مؤجل؛ فإذا قلت: بعت عليك سياريت ولست حاضرة بني أيدينا؛ فهذا نقول دين نعم؟ ولكين الحظوا ما عينت 

ألن السيارة مل تعني؛ لكنه هذه بذاته؛ قلت: بعت عليك سيارة صفتها كذا وكذا بعشرين ألف؛ هذا نقول: دين؛ 

  حاضر وإال غائب؟ 

   غائب: الطالب

  هو غائب عن النظر لكنه غري مؤجل فيكون حاضرا؛ أما الدين املؤجل فقد سبق يف أول اآلية .: الشيخ

الذي ال يدار  د)) فأما الشيء الراك تديرونها بينكم ومن فوائد اآلية الكرمية: أن األصل يف التجارة الدوران ((

جتارة أو ال يسمى؟ يرى بعض العلماء أنه ليس بتجارة؛ وهلذا يقولون إنه ليس فيه زكاة؛ وأن الزكاة إمنا  فهل يسمى

يف املال الذي يدار يعين يتبادر؛ ويرى آخرون إا جتارة لكنها جتارة راكدة؛ وهذا يقع كثريا فيما إذا فسدت 

السلع عند أصحاا مدة طويلة ما حركوها؛ لكن هي يف حكم أيش؟ الدائرة،  وكسد البيع؛ فهنا رمبا تبقى التجارة

  أو املدارة حبكم املدارة؛ ألن هذا الرجل ينتظر أي إنسان يأيت فيبيع عليه .

 اومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال جيب كتابة التجارة احلاضرة املدارة ولو كان مثنها غري منقود خبالف ما إذا تداين

فليس عليكم  جتب كتابة الدين على ما سبق من اخلالف يف ذلك؛ لقوله هنا: (( مسمى؛ فإنه ىل أجلبدين إ

   )) أي يف عدم كتابتها . جناح أال تكتبوها

  )) وأشهدوا إذا تبايعتم وال يضار كاتب وال شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا اهللا. . . مث قال: ((

أو االستحباب أو لإلرشاد؛  ؛ وهذا األمر هل هو للوجوبعباإلشهاد عند التبايملة: األمر يستفاد من هذه اجل

جيري فيه اخلالف الذي أشرنا إليه من قبل؛ فمنهم من قال: إنه للوجوب ألنه األصل يف األمر؛ ومنهم من قال: 

هده من غري إشهاد إنه لالستحباب ألن الناس ما زالوا يتبايعون يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم ومن بعد ع

رية؛ كل الناس يشرتون األشياء الزهيدة واألشياء الثمينة وال يرون ثولو كان هذا واجبا ما ترك يف هذه األعصار الك



واجبا عليهم أن يشهدوا؛ ومنهم من قال: لإلرشاد بناء على قاعدة أصلها، وهي: أن األوامر اليت ال يقصد ا 

ال يقصد ا التعبد ألا ليست هللا بل هي معاملة فيما بني كلها تكون لإلرشاد؛ واملعامالت اليت بني الناس   التعبد

بالوالية مثل أن يكون اإلنسان وليا على غريه  يتعلقاإلنسان وبني غريه فال يكون شيء منها واجبا اللهم إال أن 

وتعلق حق  نتمائل جيب من حيث أيش؟ من حيث االئذ نقو اد فيه تقوية فحينهشويبيع له شيئا مثينا يعد ترك اإل

بدون شيء جيوز وإال ال؟  هه إياالغري به؛ قالوا: ويؤيد ذلك أن هذا الذي حصل به التداين ولو أن الرجل أعطا

أسألكم يا مجاعة وإال أنتم غائبني؟ لو أعطاه بدون شيء بدال أن نبيع عليك سياريت وتروح . . .قلت: خذ 

ة جمانا جيوز وإال ال؟ جيوز ما أحد يقول غري جائز؛ إذا فاملقصود باإلشهاد حفظ احلق الذي هو من السيارة هب

فإن ذلك يدل على فهذا  هي لكاختصاصي أنا وإذا كان جيوز أن أتنازل عنه من أول األمر وأقول خذ السيارة و 

سلم اشرتى فرسا من أعرايب ومل يشهد أن األمر هنا ليس للوجوب؛ قالوا: ويدل لذلك أن الرسول صلى اهللا عليه و 

والقصة مشهورة معروفة؛ ولو كان اإلشهاد واجبا لكان أول من يقوم به الرسول عليه الصالة والسالم؛ ألن 

)) وقد مر علينا أن معىن اآلية ليس وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين  الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال: ((

ستسالما مبعىن أنه إذا أمر شيئا أو أمر به فهو أول من ينفذه ويستسلم هللا عليه معناها أوهلم زمنا لكن أوهلم ا

واجبا لكان الرسول عليه الصالة والسالم أول من ينفذه ويشهد عليه؛ على أن  اأمر  فلو كان هذا الصالة والسالم؛

يساويه غريه يف أن دعواه يف هذا االستدالل شيئا من املناقشة؛ وما هو؟ هو أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ال 

وال بال ميني مقبولة يف كل حال وغريه غري مقبولة؛ ألن الرسول عليه الصالة والسالم إذا ادعى دعوى فقوله مقبول 

شهود؛ وجيب على كل مؤمن أن يصدق ما ادعى به وهذا من خصائصه عليه الصالة والسالم؛ وهلذا ملا طلب 

بت رضي اهللا عنه وشهد قال: كيف تشهد على ما مل تراه؟ قال: نصدقك اإلعرايب من يشهد له قام خزمية بن ثا

خبرب السماء وال نصدقك خبرب األرض؟ فكان على كل مؤمن أن يشهد بأن هذا األعرايب باع على الرسول صلى 

يف اهللا عليه وسلم وإن مل حيضر؛ ألن دعواه عليه الصالة والسالم مقبولة بالشك؛ إذا كان األمر كذلك صار 

الستدالل ذا احلديث نظر؛ ولكن قد يقال: لو كان األمر كذلك ما استشهد النيب صلى اهللا عليه وسلم أحدا ا

ليس بواجب، القول  شهادوال قال خلزمية ال حاجة لشهادتك ألن قويل مقبول؛ على كل حال الذي يظهر أن اال

 كيالالثالث أن األمر لإلرشاد هو أقرب األقوال إال إذا تعلق به حق الغري، بأن يكون اإلنسان وليا على غريه، أو و 

اع؛ فهذا جيب من حيث أيش؟ من حيث األمانة والتعلق حق الغري؛ وكذلك رمبا نقول: إنه ضعلى غريه ورمبا 

ضرر عظيم على اإلنسان فقد يقال إن اإلشهاد هنا مأمور به إما استحبابا  ينبغي إذا كان األمر كبريا يرتتب عليه

  وإما وجوبا .



))؛ ولكن قد يقول القائل: كل اآلية هذه كلها  إذا تبايعتمويستفاد من اآلية الكرمية: جواز التبايع ؟؛ لقوله: (( 

هذه القاعدة ونقول: يستفاد منه أن  يف املعامالت، كلها يف املعامالت ومنها البيع؛ إال أننا ميكن أن نستبدل

وألن العقد مل يتم  اإلشهاد ينبغي أن يكون حني التبايع مبعىن أنه ال يتقدم وال يتأخر؛ ملاذا؟ ألن املبيع قد يتغري

   وأن العقد مل يتم إذا كان االستشهاد قبله؛ فإن كان بعده فرمبا يكون قد تغري، رمبا يكون قد تغري .

كرمية: حترمي مضارة الكاتب والشهيد؛ هل هذا مضاف إىل الفاعل أو إىل املفعول ؟ مضارة ومن فوائد اآلية ال

)) صاحل أن يكون فاعال وأن  كاتب وال يضار )) (( كاتب الكاتب والشهيد؟ صاحل لألمرين كما أن قوله: ((

مثل أيش؟ مثل أن  يكون نائب فاعل؛ طيب إذا حيرم على الكاتب أن يضار يف الكتابة، على الكاتب أن يضار؛

بعشرة ويكتب باعه بتسعة،  ملن باعهمثال  يكتبيزيد أو أن ينقص أو يسقط كلمة البد منها وما أشبه ذلك؛ و 

؛ كذلك أيضا حنن ال نضار الكاتب يعين ةأو يكتب باعه بأحد عشر؛ أو يسقط كلمة البد منها؛ هذا من املضار 

ثل إذا رآه يف السوق بعد أن كتب عليه صار يتكلم عليه حيرم على املكتوب له أو عليه أن يضار الكاتب، م

)) كذلك الشاهد ال يضار الشاهد  وال يضار كاتب وال شهيد الفعل هذا حرام ((بيسخر به يؤذيه بالقول أو 

، فال جيوز للشاهد أن يضار يف شهادته، وال جيوز لنا أن نضار الشاهد يف غريه أو ال يضاره غريه ؟ كالمها

أن  بغينا؛ إذا شهادته؛ كيف نضاره ؟ املضارات كثرية وهلذا ما قيدت يف اآلية؛ قد تكون املضارة بصفة استدعائه

كذلك أيضا إذا   ؛ هذا فيه إضرار وإال ال؟ ؛أعنفهم قلنا روح جئ بهلشرطة و ضابط يف ايأيت ويشهد دورنا أكرب 

غري  تهأتينا به للشهادة جنعله يف مكان متعب، بارد يف الشتاء وحار يف الصيف؛ أو جنعله يف مكان فيه رائح

   طيبة؛ املهم أي نوع من املضارة ال جتوز، ال بالنسبة للكاتب وال بالنسبة للشاهد .

ب عليه من زوال الواليات العامة واخلاصة إال ومن فوائد اآلية الكرمية: أن املضارة فسوق؛ والفسق تعرفون ما يرتت

ما استثين؛ وتعرفون أيضا أن الفاسق يهجر إما جوازا؛ أو استحبابا؛ أو وجوبا على حسب احلال؛ فمن ضار؛ 

  فيستفاد من هذه اآلية أن املضارة سواء وقعت من الكاتب أو الشاهد أو عليهما تكون فسقا.

قاعدة املعروفة أن الفسق ال يتصف به الفاعل إال إذا تكرر منه أو كان  فإن قال قائل: أفال يشكل هذا على ال

  كبرية ؟ فما اجلواب؟ 

كون كبرية؛ وألننا إذا أخذنا تنقول: هذه تكون كبرية؛ ألن ترتب حكم الكبرية عليها وإن مل يصرح بأا كبرية 

هي القاعدة العامة اليت ذكرها شيخ بالقاعدة العامة اليت ذكرها شيخ اإلسالم وهي يا حممد عبد الكرمي ؟ ما 

  اإلسالم يف تعريف الكبرية ؟

  ...ب: ما توعد عليه الطالب



  : بس نعم يازيدالشيخ

  ما رتب عليها عقوبة خاصة: الطالب

  فهذا كبرية سواء يف الدنيا أو يف اآلخرة .ما رتب عليها عقوبة خاصة : الشيخ 

طيب إذا نأخذ من اآلية الكرمية: أن مضارة الكاتب والشهيد الواقع منهما أو عليهما أيش؟ كبرية من الكبائر؛ 

  الدليل ؟ ترتيب الفسق أو ترتب الفسق على ذلك وهو ال يرتتب إال على فعل كبرية.

الذين ضاروا ال خيرجون ؛ كيف ؟ ألن هؤالء أن جمرد الفسق ال خيرج من اإلميان :أيضا يستفاد من اآلية الكرمية

من اإلميان عند أهل السنة واجلماعة؛ فمجرد الفسق ال خيرج من اإلميان؛ ولكن الفسق املطلق خيرج من اإلميان، 

فسق املطلق خيرج من اإلميان؛ يعين اخلروج من الطاعة خروجا مطلقا عاما خيرج من اإلميان ويوجب اخللود يف ال

أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ال يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم  النار كما قال تعاىل: ((

جنات المأوى نزال بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا 

   )) . ...فيها 

تقوى اختاذ وقاية من عذاب ل)) وا واتقوا اهللا ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب تقوى اهللا سبحانه وتعاىل؛ لقوله: ((

عها هذا أا: اختاذ اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ وسبق لنا من أحدكم أنه ذكر هلا عدة تعريفات؛ لكن أمج

ومن املعلوم أنه لن يفعل األوامر إال من كان عاملا ا ومل يرتك  وقاية من عذاب اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه

نواهي إال من كان عاملا ا؛ ومن املعلوم أيضا أن فاعل األوامر ماذا يريد؟ يريد ثواب اهللا، وتارك النواهي خيشى ال

عقاب اهللا؛ إذا هذا يكون شامال لقول من قال يف التقوى أن تعمل بطاعة اهللا على نور من اهللا ترجوا ثواب اهللا 

   اهللا . وأن ترتك ما ى اهللا على نور من اهللا ختشى عقاب

  )) . ويعلمكم اهللا وجل علينا بالتعليم، حيث قال: (( ومن فوائد اآلية الكرمية: امتنان اهللا عز

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الدين اإلسالمي شامل للعلم مبا يتعلق يف املعاملة بني العبد وبني ربه وهي العبادة؛ 

        نه بعد أن ذكر سبحانه وتعاىل هذه التوجيهات قال:وفيما يتعلق يف املعاملة بني اإلنسان وبني الناس؛ أل

  )) . ويعلمكم اهللا ((

)) بعد األمر بالتقوى؛ ونازع  ويعلمكم اهللا أخذ بعض العلماء من هذه اآلية: أن التقوى سبب للعلم؛ لقوله: ((

قال: واتقوا اهللا فيعلمكم يف ذلك آخرون وقالوا: إن التقوى سبب للعلم لو قال: واتقوا اهللا فيعلمكم اهللا، لو 

)) فالواو هنا لالستئناف؛  واتقوا اهللا ويعلمكم صارت الفاء للسببية وصارت التقوى سبب للعلم؛ أما ملا قال: ((

ينب النحويني يف هذا )) إنشاء أمر؛ واخلرب ال يعطف على اإلنشاء على خالف  واتقوا )) خرب؛ (( يعلم ألن ((



يا قوم أرهطي قال  نه يصح أن يعطف اخلرب على اإلنشاء كما يف قوله تعاىل: ((يف هذا أيضا فمنهم من قال: إ

)) مجلة  واتخذتموه و (( ؛مجلة إنشائية )) أعز رهطي ـ(()) فرياظهأعز عليكم من اهللا واتخذتموه ورائكم 

إن هذا  دافع بشدة أو دفع بشدة القول األول أن التقوى سبب للعلم وقال: ؛ على كل حال بعض الناسخربية

فتح بابا سيئا، هذا االستنباط؛ كيف ؟ قال: ألن الصوفية قالوا؛ نعم قال ؛ فقالوا: إننا لتقوانا صار يأتينا إهلام من 

اهللا بكذا وكذا؛ فمن أجل ذلك اشتد دفعه ملن قال إن التقوى سبب للعلم؛ وحنن نقول: إن التقوى سبب للعلم 

ويزيد اهللا الذين اهتدوا  )) ويقول: (( الذين اهتدوا زادهم هدىو  لكن ال من هذه اآلية؛ فإن اهللا يقول:((

))؛ والشك أن اإلنسان إذا مل يتق اهللا فإن عدم تقوى اهللا مصيبة من املصائب اكرب من الزالزل  هدى

والفيضانات، أقول إن إعراض اإلنسان عن التقوى من أعظم املصائب بل هي أعظم املصائب يف احلقيقة، قال 

)) يعين إذا تولوا عن احلق فهذه  فإن تولوا فاعلم أن ما يريد اهللا أن يصيبهم ببعض ذنوبهم : ((اهللا تعاىل

مصيبة عاقبهم اهللا تعاىل ا مبا أذنبوا؛ وهذا يدل على إذا؛ كان الذنب سببا لذنب آخر وإعراض صارت التقوى 

علم وإن التقوى أيضا سبب لطاعة اهللا وجل وللعلم؛ فنحن نقول: إن التقوى سبب لل سببا لإلقبال على اهللا عز

فكلما أطاع اإلنسان ربه زاد اهللا تعاىل حمبة للطاعة حىت إن بعض السلف يقول: إن من عالمة قبول احلسنة 

الطاعة نفسك أن اهللا تعاىل أعانك على من ؛ فكلما رأيت احلسنة بعدها، من عالمة قبول احلسنة احلسنة بعدها

رمبا يؤدي إىل العقوبة بأن تتوىل  هذا تزداد؛ لكن البالء أن جتد من نفسك فتورا فإن  التقوى فاعلم أنك سوفو 

  توليا أكثر وأكرب .

))؛ وهو   ويعلمكم اهللا من قوله: ((يف اإلنسان اجلهل؛ من أين تؤخذ؟ ومن فوائد اآلية الكرمية: أن األصل 

علمون شيئا وجعل لكم السمع واألبصار واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تكذلك؛ قال اهللا تعاىل: (( 

  )) . واألفئدة لعلكم تشكرون

 م من ومن فوائد اآلية الكرمية: ثبوت صفة العلم هللا؛ غري اجلملة اآلتية؛ من أين ؟ نعم ألن املعلم عامل أوىل باملعل

  العلم، أليس كذلك ؟ طيب.

  ؟...:الطالب

  عامل .أي نعم فعل صفة؛ كيف جييب ؟ ال ال، أنه : الشيخ

)) كما قال اهللا تعاىل:  ويعلمكم اهللا ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا: أن العلم من منة اهللا على عباده؛ من قوله: ((

  )). ...لقد من اهللا على المؤمنين (( 


